
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 23. august 2018 kl. 15.00 – 17.30  

Tilstede: 

 

1. Anne fremlægger tanker med dagsorden og  

a. Konstaterer at der ikke er kommentarer til referat.  

b. Udkast til årshjul for bestyrelsesarbejdet 

c. Opfølgning på trafik – parkering – infopunkt 

Det forespørges om der kan etableres sikreveje og skolepatrulje? 

Måske høre hvad det nye fællesråd på Frederiksbjerg arbejder med ift. trafik. 

 

2. Nyt fra forældreråd, personale og ledelse – infopunkt. 45 minutter 

a. Vuggestuen 6D – intet nyt  

b. 6B og Giberhytten – diskuterede om der kan være interesse for noget genbrugscentral. 

Støtter op  

c. Ankersgade – vi bakker op om festival - frafald i forældrerådet 

d. Kirkedammen – intet nyt men vi bakker op om festival 

e. Læssøesgade – er helt med på genbrugstanken 

f. Personale – festivallen er en god måde at mødes på tværs af afdelinger – god dag -

beskriver kort de aktiviteter som vil foregå om formiddagen.  

g. Langenæsstien 6A – bakker op om tanken om det lidt mere uformelle og godt at det er med 

afsæt i børnenes behov og at de kan deltage i workshops – vil gerne hjælpe. 

h. Langenæs alle 27 og 29 – bakker op om festival – frafald i forældrerådet – har den dialog 

om hvordan vi kommer ud til de der ikke læser dansk – vi skal huske dette ift. valg og 

festival. Bedst med papir. 

i. Langenæsstien 8B – institutionen er ny så forældrerådet er igang med at drøfte egne og 

nye traditioner.  

  

 

3. Valg til forældreråd og bestyrelse – beslutningspunkt. 45 minutter 

Onsdag den 26. september afholdes der valg til bestyrelse og forældreråd.  

Bestyrelsen skal træffe beslutning om hvordan valget skal afvikles i år.  

Hver enkelt forældrerepræsentant fortæller om deres overvejelser. 

Beslutning: Fælles arrangement 

• Formandindens beretning 

• Nyt fra dagtilbudsleder 

• Måske orientering fra kostudvalg 

• Forældre går ud i rum og afholder workshops/forældremøde – hvor personalet byder ind 

med relevant indhold fra afdelingen og valg til forældreråd. De enkelte afdelinger laver 

dagsorden til det lokale.  

• Når de enkelte afdelinger er færdige går man hjem.   

 

Indkaldelse for hver afdeling opdelt i det fælles og det opdelte. Primo september. 

Lokal tilmelding – vi tæller op og laver kaffe derefter. Frist 21/9. 



Opslag på intra – nu. 

 

 

4. Sparekatalog - Drøftelse og beslutning om høringssvar. 30 minutter 

Onsdag den 22. august offentliggøres Århus kommunes sparekatalog. Kataloget udsendes til 

bestyrelsen når Martin har modtaget det. 

• Anne og Martin vil kort præsentere de temaer der omhandler Børn og Unge 

• Drøftelse af mulige konsekvenser for børn og medarbejdere i dagtilbud og skole 

• Det besluttes at bestyrelsen udarbejder høringssvar og inputs sendes til Anne inden for en 

uge. 

 

    

5. Eventuelt 

 

 


